
1/5 
 

คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอมบีัตรประจ าตวับุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอมีบตัรประจ าตวับุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดให้คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและก าหนดอัตรค่าธรรมเนียม

พ.ศ. 2551 
 

2) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตัรประจ าตวับุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน   

08/06/2558 16:16  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.

นราธิวาส โทร.0-7351-5864/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีมีช่ือและรายการุบคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั
ข้ึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และหลกัท่ีหกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดงักล่าวท่ีเกิดในประเทศไทยท่ีมีช่ือและ
รายการบุคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กเลขประจ าตวัประชาชนข้ึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 และบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนท่ีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจดัท าทะเบียนประวติัใหเ้น่ืองจากไม่สามารถรับแจง้การเกิดหรือ
เพ่ิมช่ือในทะเบียนบา้นในสถานะคนสญัชาติไทยซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีถกูทอดท้ิงเด็กอนาถาหรือคนไร้รากเหงา้ท่ีอยู่
ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ท่ีมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนประวติัท.ร.38 กมีเลขประจ าตวัประชาชน13 หลกั
ข้ึนตน้หลกัแรกดว้ยเลข 0 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
  1. กรณีอายคุรบ 5 ปีบริบูรณ์หรือนายทะเบียนจดัท าทะเบียนประวติัตอ้งขอมีบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีมีอายคุรบ 5 ปี
บริบูรณ์หรือวนัท่ีนายทะเบียนจดัท าทะเบียนประวติั 
  2. กรณีบตัรเดิมหมดอายบุตัรหายหรือถกูท าลายหรือบตัรช ารุดตอ้งขอมีบตัรใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีบตัรเดิม
หมดอายบุตัรหายหรือถกูท าลายหรือบตัรช ารุด 
  3. กรณีท่ีแกไ้ขรายการช่ือตวัช่ือสกุลหรือช่ือตวัและช่ือสกุลหรือวนัเดือนปีเกิดในทะเบียนประวติัตอ้งขอเปล่ียนบตัร 
ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนไดแ้กไ้ขรายการในทะเบียนประวติั 
หมายเหตุ 
1) กรณีมีเหตุสงสยัเก่ียวกบัรายการบุคคลผูข้อมีบตัรอาจตอ้งมีการสอบสวนขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมกบัเจา้บา้นหรือบุคคลท่ี
น่าเช่ือถือ 
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพ่ิมข้ึนหากพบปัญหาในการจดัเก็บลายพิมพน้ิ์วมือ 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัร
ใหม่/ขอเปล่ียนบตัรแจง้
ความประสงคต่์อเจา้หนา้ท่ี 
2) เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานรายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร 

3 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อตรวจสอบแลว้ปรากฏว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู
ด าเนินการพิมพล์ายน้ิวมือ
ถ่ายรูปท าบตัรพิมพค์  าขอมี
บตัรตรวจสอบความถกูตอ้ง
รวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
 

7 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมติั/ไม่อนุมติั 
 

3 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีอนุมติั   
- จดัท าเอกสารใบรับค าขอมี
บตัรเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการ
รอรับบตัร   
จากส านกัทะเบียนกลาง 
(ภายใน 1 เดือน)   
 

2 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
บุคคลท่ีไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียนเดิม 
(กรณีบตัร
หมดอายบุตัร
ช ารุดและขอ
เปล่ียนบตัร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

2) 

แบบรับรอง
รายการทะเบียน
ประวติับุคคลท่ี
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (ท.ร.38 
ข) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให ้
(ถา้มี) เช่น
หนงัสือขอ
อนุญาตออกนอก
เขตหลกัฐาน
การศึกษาฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการจดัท าบัตร 
ค่าธรรมเนียม60 บาท 
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หมายเหตุ (ยกเว้น 
(1) การท าบัตรคร้ังแรกของผู้ท่ีมีอายตุ  า่กว่า 15 ปี         
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถกูท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญในเขตท้องท่ีท่ีประสบสาธารณภัยตามท่ีผู้อ  านวยการ
ทะเบียนกลางประกาศก าหนดและ         
ได้ขอมีบัตรภายในก าหนดเวลาท่ีผู้อ  านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด     
    
) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส โทร.0-7351-5864/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ - 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย สุกญัญาดีดว้ยชาติ 
อนุมตัโิดย วิเชียรชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

 
 

 


